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Hotărârea nr. 3/12.01.2017 

 
În conformitate cu prevederile: 

-  Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

- OMENCȘ nr. 5777/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 

școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi 

școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea 

organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018; 

- Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de 

director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul 

ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5080/2016, 

- OMEN nr. 3044/06.01.2016 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea și 

desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 

învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării 

științifice nr. 5080/2016, 

- Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul 

preuniversitar în anul școlar 2016-2017, anexă la OMECS nr. 5559/27.10.2015, 

- Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016, 

- Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin OMECTS 

nr. 5530/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

          în temeiul Art. 7 din Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea consiliului de 

administraţie al inspectoratului şcolar, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului 5530/05.10.2011, modificat şi completat prin ordinul ministrului educaţiei 

şi cercetării ştiinţifice nr. 3400/18.03.2015, 

 

Consiliul de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa, 

întrunit în data de 12.01.2017, hotărăşte: 

 

Art. 1 Se aprobă emiterea avizul conform privind organizarea, de către autoritățile administrației 

publice locale, a rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din județul Dâmbovița 

pentru anul școlar 2017-2018, în conformitate cu prevederile art. 61 din Legea educației naționale 

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 26 din OMENCȘ nr. 5557/2016. 

 

Art. 2 Se aprobă proiectul planului de școlarizare pentru toate unitățile de învățământ 

preuniversitar din rețeaua școlară a județului Dâmbovița pentru anul școlar 2017-2018, cu 

respectarea art. 63 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare și ale prevederilor OMENCȘ nr. 5557/2016. Proiectul planului de școlarizare se 

înaintează Ministerului Educației Naționale, spre aprobare. Unitățile de învățământ vor fi 

informate în scris dacă la nivelul consiliului de administrație al inspectoratului școlar au fost sau 

nu operate modificări în proiectul planului de școlarizare propus. 
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Art. 3 Validarea formularelor de aplicație pentru Proiectul privind învățământul secundar (ROSE) 

– Schema de granturi pentru licee, având în vedere respectarea strategiei educaționale locale și a 

contextului regional și local, pentru următoarele unități de învățământ din județul Dâmbovița: 

- Liceul ”Voievodul Mircea” Târgoviște; 

- Liceul Tehnologic Pucioasa; 

- Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. Ioan Gură de Aur” Târgoviște; 

- Liceul Tehnologic Nucet; 

- Liceul Teoretic ”I.C. Vissarion” Titu; 

- Liceul Tehnologic ”Nicolae Ciorănescu” Târgoviște; 

- Liceu Tehnologic Petrol Moreni; 

- Colegiul Național ”I.L. Caragiale” Moreni. 

Art. 4 Se aprobă propunerea inspectorului școlar general privind numirea, prin detașare în 

interesul învățământului, în funcțiile de director și director adjunct neocupate prin concurs și 

devenite vacante prin demisie, a cadrelor didactice care au ocupat aceste funcții în perioada 

01.09.2016 – 09.01.2017, în baza prevederilor OMEN nr. 3044/06.01.2017 pentru modificarea 

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de 

director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul 

ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5080/2016. Propunerea inspectorului 

școlar general va fi comunicată, în scris, unităților școlare în cauză (Școala Primară Moțăieni, 

Școala Gimnazială Finta, Școala Gimnazială Potlogi, Școala Gimnazială Românești, Școala 

Gimnazială Conțești, Colegiul Economic ”Ion Ghica” Târgoviște) în vederea transmiterii, către 

inspectoratul școlar, a avizului consultativ al consiliului profesoral și a acordului scris al persoanei 

propuse. Ulterior, deciziile de numire vor fi emise de inspectorul școlar general, cu avizul 

consiliului de administrație al inspectoratului școlar.   

 

             Preşedinte CA,                                                                                            

     Inspector şcolar general,                                                                             Consilier juridic,  

          Prof. SORIN ION                                                                        Jr. TUDOR DUMITRESCU 

 

 
 

 

 

Întocmit, Secretar CA, prof. CĂTĂLINA HOMEGHIU 


